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ALCÃO DE REDAÇÃO 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 
A partir do conteúdo dos textos apresentados a seguir e com base em seus 

conhecimentos e suas reflexões, escreva uma redação dissertativa sobre o tema 
Igualdade de gênero no Brasil, considerando três aspectos fundamentais acerca 
dessa questão: 

 
• A necessidade de sua compreensão e aplicação na sociedade em que vivemos. 
• Os desafios e problemas ainda existentes. 
• As soluções que você considera viáveis para dirimir a desigualdade 
entre homens e mulheres no país. 
 
 
Leia os excertos a seguir: 
TEXTO 1 _ 
Os 10 países com menor desigualdade de gênero 
 
Posição País 
1 Islândia 
2 Noruega 
3 Finlândia 
4 Suécia 
5 Irlanda 
6 Ruanda 
7 Filipinas 
8 Suíça 
9 Eslovênia 
10 Nova Zelândia 
85 Brasil 
Fonte: Fórum Econômico Mundial. 
 

TEXTO 2 _ 
Número de mulheres que fazem doutorado no exterior ultrapassa o de homens 
As mulheres são maioria entre os doutores brasileiros titulados no exterior em 2014 – 
mais de 60%, de acordo com estudo divulgadopelo Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos (CGEE). No entanto, as doutoras ainda estão em desvantagem em relação 
aos 
homens – ganham, em média, 16,5% a menos. [...] 
Mariana Tokarnia. Agência Brasil, 30 mar. 2016. 
Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-03/numero-de-
mulheres-que-fazem-doutorado-no-exterior-ultrapassa-o-de-homens>.* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NO BRASIL 
TEXTO 3 _ 
Esporte 
[...] 
O esporte foi considerado, por muito tempo, um espaço masculino. 
No Brasil, até o ano de 1979, as mulheres estavam proibidas 
de praticar lutas e jogar futebol, considerados incompatíveis com o 
que se considerava adequado às mulheres. [...] 
“Esporte”. Observatório Brasil da Igualdade de Gênero. 
Leia na íntegra em: <www.observatoriodegenero.gov.br/menu/ 
areas-tematicas/esporte>.* 
* Todos os links foram acessados em 14 abr. 2016. 
 
ORIENTAÇÕES PARA O ALUNO 
Seu texto deverá estar de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, possuir 
um título e respeitar o limite de, no máximo, 30 linhas. Não se esqueça de que, ao ferir 
qualquer princípio dos direitos humanos ou realizar cópia do (s) texto (s) motivador 
(es), sua redação será desqualificada. 
 
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação 
que:  
a) tiver até 7 (sete) linhas escritas; 
b) fugir ao tema ou não atender ao tipo dissertativo- -argumentativo; 
c) apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos;  
d) apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 
 


